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Reflexões no Evangelho de Marcos 

 A Purificação do Templo  (Mc 11.15-19)  

       Os quatro evangelistas relatam um episódio importante 

relacionado a Israel acontecido no final do ministério do 

Senhor Jesus que foi a purificação do templo, sendo que os 

sinóticos relatam isso no final do seu ministério e o de João no 

inicio do seu evangelho (Jo 2.13-22). No evangelho de Marcos 

(11.11) o relato nos diz que Jesus ao adentrar pela última vez 

em Jerusalém observou tudo o que acontecia no templo e 

depois foi para Betânia. Certamente o que Jesus viu no templo 

e não gostou deu ensejo ao que ele fez no dia seguinte. “... e 

Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que 

vendiam e compravam no templo; e derribou as mesas dos 

cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não 

consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo” Mc 

11.15,16. É importante lembrar que o sistema religioso de 

Israel na época tinha diversas atividades que exigiam 

sacrifícios de animais. Evidentemente que para 

operacionalizar isso, tornava-se muito mais fácil para o 

adorador, no lugar de trazer um animal ou uma ave de um  

lugar longínquo, comprá-lo em Jerusalém e oferecê-lo ao 

Senhor. Jesus não questionou essa possibilidade. A questão de 

Jesus é que eles fizeram da religião um lucrativo negócio e 

isso dentro do próprio templo, no átrio.  Quando veio de 

Betânia para esse processo de purificação, já veio com um 

azorrague (chicote) com o qual ameaçou ou até tenha dado 

umas chibatadas em alguém. Deus estava sendo insultado 

pela atitude daqueles que faziam da religião um negócio. A 

casa do Pai, disse Jesus, era um lugar de adoração e não um 

covil de salteadores. Essa obra significativa nos mostra quão 

sagrado é o lugar onde Deus é adorado.  

       Na nova dispensação, a Igreja é o santuário do Deus vivo. 

As igrejas locais são santuários do Espirito Santo. Deus habita 

no meio da Igreja e no interior de cada crente genuíno. Os 

adoradores devem se vestir de santos ornamentos e terem o 

cuidado de não ferir a santidade de Deus, pois a Igreja é a 

coluna e firmeza da verdade.    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

     

                                                      

   ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

22 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Formiga 

29 – (D) Dc. Murilo; (P) Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 

22 – Bruno; 29 - Stefanie 

                    MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

25 – Iza Maria 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (25) - Meireles 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

22 – Dc. Bonifácio; 29 – Pr. Waldemar  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

22 – Pb. Silas; 29 - Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Pr. Samuel; 29 – Pr. Walter 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 

(a partir de fevereiro) 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marçal/Euclides 
Terça - Murilo 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

28/01 – Chá de Bebê (Jaciara); 09 à 
30/01 – 40º Projeto Missionário 
ALIANÇA (Currais Novos/RN, 
Cabedelo/PB). 04/02 – Chá de Bebê 
(Maíra); 04/02 – Avanço Missionário 
(local a definir); 05/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 11/02 – Intercâmbio 
UAC`S Distrital ALIANÇA (Funcionários 
IV); 25 a 28/02 – Retiro Espiritual (local 
a definir).   
       ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

01-José Freire (R. do Sol), 05-Dc. Nivaldo 
Batista, 05-Ana Carolina (R. do Sol), 06-
Jader Porfírio, 07-Saullo Rikelce (E. 
Sátiro), 08-Elda Lopes (E. Sátiro), 11-
Presb. Aureliano Fernandes, 12-Gabriela 
Pereira (R. do Sol), 12-Bruna Vanessa, 
13-Mª de Fátima Brito, 16-Dc. José 
Marçal Jr., 19-Alexandre Araújo (R. do 
Sol), 19-Sara Mizraim, 25-Risolene 
Fernandes, 26-Jaciara Araújo, 27-

Valdilene Régis, 29-Jafia de Souza (R. do 
Sol), 29-Severina Lima (Esp. Pb. 
Genison), 30-Keilla Anny (filha 
/Carmelita). 
 
 

 

             
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 
SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 

 

http://www.radiocpadfm.com.br/


 

 

 

LEITURA BIBLICA - Salmo 34 
        

Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas, 

 e exorta a confiar nele 
 

 1 - Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor 

estará continuamente na minha boca. 2 - A minha alma 

se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e se 

alegrarão. 3 - Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos 

exaltemos o seu nome. 

4 - Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me 

de todos os meus temores. 5 - Olharam para ele, e 

foram iluminados; e os seus rostos não ficarão 

confundidos. 6 - Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu; 

e o salvou de todas as suas angústias. 7 - O anjo do 

Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. 

8 - Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado 

o homem que nele confia. 9 - Temei ao Senhor, vós os 

seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o 

temem. 10 - Os filhos dos leões necessitam e sofrem 

fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm 

falta. 

11 - Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor 

do Senhor. 12 - Quem é o homem que deseja a vida, que 

quer largos dias para ver o bem? 13 - Guarda a tua 

língua do mal e os teus lábios, de falarem 

enganosamente. 14 - Aparta-te do mal e faze o bem; 

procura a paz e segue-a. 

15 – Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os seus 

ouvidos, atentos ao seu clamor. 16 - A face do Senhor 

está contra os que fazem o mal, para desarraigar da 

terra a memória deles. 17 - Os justos clamam, e o 

Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.  

18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração 

quebrantado e salva os contritos de espírito. 

19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra 

de todas. 20 - Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem 

sequer um deles se quebra. 21 - A malícia matará o 

ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos.  

22 - O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum 

dos que nele confiam será condenado. 

 CRISTO NA BÍBLIA 
ESTER – O ADVOGADO 

A história relatada no livro de Ester está inserida no 
período chamado de o cativeiro babilônico, só que 
nesse período os persas governavam no lugar dos 
caldeus. No período enfocado, governava o 
império persa Assuero. O livro diz que esse rei 
promoveu uma festa e nela resolveu apresentar a 
sua mulher Vasti perante os convivas. Vasti não 
gostou da ideia e contrariou a ordem do rei e por 
isso perdeu a posição de rainha. O livro relata 
ainda que foi promovido um concurso de beleza 
para a escolha de uma rainha para substituir Vasti. 
Quem ganhou o concurso foi uma judia chamada 
Ester. O livro relata ainda a ascensão de um 
inimigo dos judeus chamado Hamã. Esse primeiro 
ministro, vaidoso, resolveu destruir os judeus pelo 
fato de um judeu chamado Mardoqueu não ter se 
dobrado em reverência a ele.  Com esse propósito 
Hamã conseguiu a aprovação de Assuero que 
decretou a morte dos judeus espalhados em todo o 
império persa. Mardoqueu conseguiu convencer a 
Ester a interceder ou advogar em favor do povo de 
Deus o que foi feito e Hamã foi punido com 
enforcamento e o povo escapou do propósito 
destruidor do seu inimigo.  
    Nesse livro, que não menciona o nome de Deus, 
encontramos uma extraordinária ação da 
providência divina em livrar os judeus graças a 
intercessão feita por Ester. Assim como Ester 
advogou em favor do povo de Deus, o Senhor  Jesus 
também fez isso na cruz livrando o pecador 
perdido da ira de Deus por causa do pecado.    Em 
 1 Jo 1.9 Jesus é chamado de o Advogado porque ele 
intercedeu e intercede pelo pecador remido diante 
do pai celestial quando ele comete pecado. 
“Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que 
não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos 
Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo” 1 Jo 2.1.  
Em Hebreus 7.25 encontramos que Jesus está à 
direita de Deus nos Céus intercedendo pelo seu 
povo, a Igreja.              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                                   

 
 

BODAS DE CARBONATO: os irmãos Diácono Meireles 
e Adeilda completaram no dia 11/01/17 quarenta e 
quatro anos de feliz união conjugal. Desse enlace os 
irmãos tiveram dois filhos: Adriana Meireles e Joelson 
Meireles. Parabenizamos ao ilustre casal por essa 
significativa data e desejamos a continuidade das 
bênçãos de Deus sobre ele.  
CLASSE DE JOVENS E ADOLESCENTES: Na classe 
de jovens começou domingo passado o estudo da 
revista da EBD sobre a pessoa de Cristo. Tivemos um 
bom grupo presente. O estudo da Cristologia 
interessa de perto a Igreja, pois Ele é o seu Redentor 
e Senhor. Assim sendo, não percam a EBD.   
PERÍODO DEVOCIONAL: lembramos aos alunos da 
EBD que antes do estudo da lição, que começa às dez 
horas, temos um precioso momento devocional onde 
Deus tem falado profundamente ao coração dos 
presentes. Esse momento começa as 09h e consiste 
de uma oração introdutória, o cântico de um hino e a 
exposição da Palavra de Deus por um dos irmãos 
escalados que tem a sua disposição 15 minutos para 
isso, e uma oração final. Prestigiem! 
EVENTOS DA IGREJA: lembramos aos diretores dos 
departamentos que envolvem segmentos de pessoas 
(DINF, DMOC, DAUC, DHEC, DLOV) que as 
programações constantes do Calendário da Igreja 
devem ser autossustentáveis, ou seja, cada órgão 
deve prover os recursos para a realização das 
mesmas, tais como cantinas, sorteio, etc. 
USO DAS INSTALAÇÕES DA IGREJA: pedimos 
encarecidamente aos usuários das instalações da 
Igreja (cantina, área coberta, banheiros, etc) que ao 
usarem, deixem-nas limpas como as encontraram.  
Atenção a todos! Quando tomarem água com copo 
descartável coloque o usado nos cestos de lixo e não 
fora (pátio, cozinha área coberta, banheiros, 
santuário, etc). Lembramos ainda aos usuários dos 
sanitários a não colocarem papel higiênico, 
absorventes, etc dentro do vaso. Não se esqueçam da 
descarga após o uso. Estamos com limitações na 
zeladoria da Igreja e isso irá facilitar o trabalho. 
Agradecemos a colaboração de todos.   Pr. Eudes 

 


